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нових технологій. Навпаки, поглиблюються міжгалузеві диспропо-
рції, гальмується економічне зростання. Не виконується повною мі-
рою також вимога щодо забезпечення стабільності національної ва-
люти засобами монетарної політики.

Вихід із подібної ситуації знаходиться у площині прийняття
політичних рішень щодо неприпущення впливу великого бізнесу
на формування і дотримання засадничих принципів валютнокур-
сової політики, обмеження експорту сировинної і продукції низь-
кого рівня переробки, вжиття інших заходів по зміцненню націо-
нальної безпеки. Певного захисту потребують також імпортери,
особливо ті з них, хто завозить до країни товари критичного ім-
порту, або ті промислові споживачі комплектуючих та обладнан-
ня, чия продукція здатна в перспективі конкурувати з іноземними
аналогами на внутрішньому ринку.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ
ЕКОНОМІЧНОГО ВІДТВОРЕННЯ

ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА

Ринкова трансформація вітчизняної економіки, яка повільно і
суперечливо відбувається уже майже два десятиліття, призвела
до несподіваних для суспільства результатів у сфері особистих і
речових факторів виробництва. Уже чітко простежується тенден-
ція до погіршення їх стану, що передовсім виявляється у значно-
му підвищенні рівня зношення основних фондів, нераціонально-
му використанні земельних ресурсів, зниження родючості
земельних угідь, декваліфікації значної частини робочої сили у
зв’язку з тривалим безробіттям тощо. Фінансові ресурси відтво-
рення, що обвалилися на ранніх етапах трансформації, і нині явно
недостатні для нормального використання факторів виробництва.
Цілком очевидно, що без значного поліпшення якості виробни-
чих ресурсів не можна підтримувати у тривалому періоді стабі-
льні темпи зростання економіки і поліпшувати життя людей.
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Головною причиною такого стану факторів виробництва в еко-
номіці України є слабкість регулятивного впливу державних інсти-
тутів на формування фінансових потоків і коштів, що необхідні для
відтворення виробничих ресурсів. Досвід ринкових трансформацій
у багатьох країнах свідчить, що економічний розвиток і підвищення
рівня добробуту не можна забезпечити без активного і послідовного
втручання держави у процеси формування фінансової бази понов-
лення особистих і речових факторів виробництва.

В умовах ринкової трансформації економіки виконання дер-
жавою своїх функцій змінюється і ускладнюється внаслідок змін
у формах власності, демонтажу системи директивного плануван-
ня, трансформації інституційного середовища тощо. Також, фор-
мування макроекономічного та інституційного середовища є од-
нією з головних функцій державних інститутів у
трансформаційній економіці.

Одним із найвидиміших проявів низької ефективності держа-
вного регулювання економіки є розвиток корупції та тіньової
економіки. Відтак ефективна вітчизняна модель державного ре-
гулювання економіки має відповідати таким вимогам: поєднання
елементів ринкового саморегулювання і досить жорсткого дер-
жавного макрорегулювання; створення інституційних умов для
взаємодії секторів економіки; забезпечення сильного соціального
захисту громадян, орієнтири на отримання економічного ефекту;
забезпечення процесу відтворення факторів виробництва як ос-
нови розвитку економіки.

У сучасній ринковій економіці, на думку автора, можна вио-
кремити п’ять груп факторів виробництва: 1) природні — поте-
нційно придатні для застосування у виробництві; 2) матеріальні
— створені людиною рукотворні засоби виробництва; 3) трудові
— населення у працездатному віці; 4) фінансові — грошові ко-
шти, які суспільство в змозі виділити на організацію виробниц-
тва і свої соціально-побутові потреби; 5) інформаційно-
інтелектуальні — наукова, технічно-технологічна, управлінська
та інша інформація. Автор виходить з того, що значимість
окремих видів ресурсів змінювалась у міру переходу від доінду-
стріальної до індустріальної технології, і від неї — до постінду-
стріальної. У сучасних господарських системах змінюється
співвідношення базових і похідних ресурсів. Оскільки нині зро-
стає значення монетарної економіки, посилюються її впливи на
фізичну, то зростає значення і фінансових ресурсів серед при-
родних, матеріальних, трудових та інформаційно-інтелек-
туальних.
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На державному рівні склад фінансових ресурсів обумовлюєть-
ся безперервним процесом руху валового внутрішнього продук-
ту, в результаті якого створюються грошові фонди цільового
призначення, що являють собою фінансові ресурси. Тут просте-
жено формування структури фінансових ресурсів на макрорівні.
В останні роки частка прибутку в структурі фінансових ресурсів
помітно коливалась і виявляла тенденцію до зниження, прямих і
непрямих податків збільшувалася, відрахувань на соціальні цілі
залишалась більш-менш стабільною, ресурсів простого відтво-
рення основних фондів скорочувалась. Такі тенденції можуть пе-
ретворити бюджетну систему з регулятивної економічної струк-
тури на фіскально-споживацьку, негативно впливатимуть на
економічне та соціальне становище суспільства.

Аналізуючи структуру фінансових ресурсів на мікрорівні,
амортизацію недоцільно розглядати як внутрішнє джерело влас-
них фінансових ресурсів. Її необхідно прирівнювати до величини
валового прибутку. Річ у тім, що амортизаційні відрахування є
відшкодуванням раніше витраченого прибутку підприємства на
створення і придбання позаобігових активів, що амортизуються.
Щодо інструментарію державного регулювання фінансових ре-
сурсів відтворення факторів виробництва, то передовсім слід ви-
окремити адміністративно-правові методи, які є сукупністю за-
борон, дозволів і примусу та непов’язані зі створенням
додаткових матеріальних стимулів для їх реалізації і ґрунтуються
на силі та авторитеті державної влади. Зазначемо, що адміністра-
тивні методи передбачають регулятивні дії, пов’язані із забезпе-
ченням правової інфраструктури, та мають на меті створення
правового поля для функціонування економіки. Надмірне засто-
сування адміністративно-правових методів може призвести до
негативного впливу на економіку, що проявляється насамперед у
зростанні трансакційних витрат.

У той же час, економічні методи державного регулювання є
адекватними природі ринку і прямо впливають на кон’юнктуру
ринку, а відтак на поведінку суб’єктів господарювання. Серед
економічних методів слід виокремити монетарні, фіскальні та
нормативно-економічні. Аналізуючи монетарні методи держав-
ного регулювання, автор зазначає, що у трансформаційних еко-
номіках нерідко застосовують методи прямого регулювання гро-
шової маси та структури грошового обігу, де механізми
опосередкованого впливу монетарної політики на грошово-
кредитну систему ще не набули достатньої зрілості. Тривале за-
стосування прямих монетарних інструментів несприятливо впли-
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ває на функціонування національної економіки, бо знижується
ефективність розміщення кредитів, спотворюються ціни на фі-
нансові ресурси.

Нормативно-економічні методи також відіграють важливу
роль у регулюванні фінансових ресурсів відтворення факторів
виробництва. Особливе значення мають соціально-економічні
нормативи, зокрема прожитковий мінімум, мінімальна заробітна
плата, неоподатковуваний мінімум заробітної плати, які прямо
визначають відтворення робочої сили. Головним елементом сис-
теми соціально-економічних нормативів, яка формується на дер-
жавному рівні, є нормативи забезпечення населення об’єктами
соціальної інфраструктури.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ
ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Нині Україна переживає глибокі зміни у всіх сферах економіч-
ного життя, зокрема у сфері фінансової політики держави. Це
пов’язано, насамперед, як з посиленням кризових явищ у фінансовій
системі з кінця 2008 року, з тривалим процесом реформування фі-
нансового законодавства країни, в тому числі бюджетного та подат-
кового в умовах політичної демагогії та серйозного навантаження у
зв’язку з проявами та наслідками світової фінансової кризи, так і з
проблемою невизначеності у виборі вектора розвитку — європейсь-
кого чи російського, а також із значною тінізацією економіки
України та корупційністю державних структур, що однозначно ви-
голошується науковцями в якості головних чинників погіршення
соціально-економічного становища України в цілому.

Слід зазначити, що за даними офіційних державних органів,
реформи системи державних фінансів, проведені в Україні в
2010—2011 рр., були наймасштабнішими за останні роки. Зокре-
ма, в бюджетній і податковій системі відбулися досить значні
зрушення формально-адміністративного характеру, які поки що




